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METODOLOGIE 

 

Prezentul Raport a fost elaborat în temeiul atribuțiilor nemijlocite ale Secretariatului 

permanent (SP) al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane (CN CTFU) 

prevăzute în punctul 9
1
alin. (5)  Hotărârii Guvernului nr. 472 din  26.03.2008 cu privire la 

aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a 

Regulamentului Comitetului naţional și reprezintă o analiză a rezultatelor obţinute de către 

comunitatea antitrafic din Republica Moldova pe parcursul anului 2017.  

În calitate de surse pentru elaborarea Raportului au servit informațiile și datele statistice 

colectate, după cum urmează: 

 informaţii furnizate de către autoritățile publice centrale (APC), autoritățile 

publice locale (APL), organizații necomerciale (ONG) şi organizații 

internaționale (OI) despre implementarea “Setului de măsuri privind realizarea 

acțiunilor prioritare în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane 

până la 31 decembrie 2017 (august-decembrie 2017)” și realizarea recomandărilor 

hotărârilor şedinţelor CN CTFU;  

 recomandările prevăzute în procesele-verbale ale şedinţelor grupului tehnic 

coordonator al SP;  

 datelor statistice colectate de către SP în conformitate cu Formularele 

PRETRIAL, TRIAL, AFTERTRIAL, CRIMES CONEXE şi VICTIMS;  

 recomandărilor rapoartelor internaţionale de evaluare (GRETA, Raportul privind 

traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA, etc.) 

 recomandările Comitetului ONU pentru prevenirea torturii si tratamentelor 

inumane, făcute în cadrul ședinței în perioada 07-08 noiembrie 2017, Geneva 

după prezentarea Raportului național în acest domeniu. 

 

Raportul este structurat în capitole prin prisma paradigmei 4P (Prevenire, Protecție, 

Pedepsire, Parteneriat) şi conține 3 anexe care reflectă progresul implementării “Setului de 

măsuri privind realizarea acțiunilor prioritare în domeniul prevenirii și combaterii traficului de 

ființe umane până la 31 decembrie 2017”; activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea 

TFU și activitatea SP. 
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INTRODUCERE 

 

Anul 2017 a constituit pentru comunitatea antitrafic un an în care eforturile de prevenire 

și combatere a traficului de ființe umane, au fost intensificate considerabil, în special urmare a 

publicării Raportului Departamentului de Stat al SUA privind situația traficului de persoane, 

ediția 2017 (TiP) prin care Republicii Moldova a fost retrogradată la nivelul Tier 2 Watch List. 

În vederea depășirii situației constatate și realizării recomandărilor Raportului TiP, Guvernul a 

elaborat și aprobat „Setul de măsuri privind realizarea acțiunilor prioritare în domeniul prevenirii 

și combaterii traficului de ființe umane până la 31 decembrie 2017”. Setul de măsuri a fost 

aprobat la 4 august 2017 de către Prim-ministrul Republicii Moldova și expediat spre realizare la 

nivel central și local. În același timp, comunitatea antitrafic a elaborat proiectul Strategiei 

naționale de prevenire și combatere a TFU pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acţiuni pentru 

anii 2018-2020 în vederea realizării Strategiei. Reieșind din importanța fiecărei acțiuni incluse în 

Setul de măsuri și necesitatea atingerii unui rezultat eficient, unele dintre acțiuni și-au regăsit 

continuitatea în Planul de acţiuni pentru anii 2018-2020 în vederea realizării Strategiei. Totodată, 

pe parcursul anului 2017, au avut loc 3 ședințe ale CN CTFU și un șir de ședințe ale Grupului 

tehnic coordonator al SP al CN CTFU, care întrunesc instituțiile publice cu competențe în 

domeniu și partenerii de dezvoltare, în cadrul cărora au fost dezbătute cele mai importante 

provocări cu care se confruntă comunitatea antitrafic și identificate soluții de redresare a 

situației. Prin acțiunile sale, Guvernul și-a reconfirmat angajamentul continuu și interesul major 

în elaborarea, consolidarea și implementarea politicilor antitrafic. 

Totodată, este important de menționat că pe parcursul anului subiectul prevenirii și 

combaterii TFU a fost discutat inclusiv pe platforma parlamentară, creată la 18.10.2017, ceea ce  

confirmă suplimentar importanța acestui fenomen pentru Republica Moldova.  

 

 

I. MĂSURI GENERALE 

 

1.1. Cadrul legal şi de reglementare 

 

Consolidarea cadrului legal și de reglementare constituie unul dintre factorii de bază în 

activitatea eficientă a autorităților publice în domeniul de referință. Pe parcursul anului 2017 au 

fost adoptate/aprobate și modificate un șir de acte legislative și normative în scopul îmbunătățirii 

protecției și asistenței victimelor TFU: 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 09.03.2017, a fost aprobat Acordul dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în 

domeniul aplicării legii, semnat la Chişinău la 6 februarie 2017. În baza Acordului, Părţile 

vor coopera, inclusiv în domeniul traficului de ființe umane, în conformitate cu legislaţia lor 

naţională corespunzătoare şi cu reglementările respectând principiul dublei incriminări privind 

combaterea criminalităţii, a cărei prevenire, depistare și investigare necesită măsuri comune ale 

autorităţilor competente ale ambelor Părţi.  

 La 19.05.2017, au intrat în vigoare Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenţia de 

Recuperare a Bunurilor Infracţionale și Legea nr.49 din 30.03.2017 pentru completarea unor 

acte legislative, prin care a fost creat cadrul legal necesar pentru recuperarea bunurilor 

infracţionale, inclusiv prin introducerea în Codul de procedură penală a unui capitol nou referitor 

la recuperarea bunurilor. În vederea identificării bunurilor și valorilor utilizate la săvârșirea 

infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni, precum și întru orientarea instanțelor de judecată în 

cadrul examinării judiciare la aplicarea prin sentință a confiscării special și celei extinse, prin 

indicația Procurorului General nr.11-3d/17-1854 din 18.04.2017 au fost trasate linii directorii 

tuturor subdiviziunilor Procuraturii referitor la mecanismul de inițiere și desfășurare a 

investigațiilor financiare paralele.  
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 Urmare a Raportului Departamentului de Stat al SUA privind situația traficului de 

persoane, ediția 2017 (TiP), și retrogradării Republicii Moldova la nivelul Tier 2 Watch List, 

Guvernul a elaborat și aprobat „Setul de măsuri privind realizarea acțiunilor prioritare în 

domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane până la 31 decembrie 2017”. 

Setul de măsuri a fost aprobat la 4 august 2017 de către Prim-ministrul Republicii Moldova și 

expediat spre realizare la nivel central și local. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 965 din 14 noiembrie 2017 a fost aprobat 

Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a 

prejudiciului cauzat prin infracţiune, care va asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 137/2016 

cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, în partea ce ține de compensarea financiară din 

partea statului, iar prin Ordinul ministrului justiției nr. 140 din  21.02.2018 a fost instituită 

Comisia interdepartamentală pentru compensarea financiară a prejudiciului cauzat prin 

infracțiune; 

 Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125  

din  18.02.2013, a fost modificat, astfel încât începând cu data de 3 noiembrie 2017: 

- au fost extinse căile administrative de identificare a persoanelor la eliberarea actelor de 

identitate. Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării 

nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată, se va efectua în 

temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai 

Republicii Moldova care cunosc identitatea persoanei; (Răspundere în conformitate cu 

prevederile legislației penale sau contravenționale, art.352
1
 din Codul penal); 

- grație noilor modificări va spori accesibilitatea serviciilor de eliberare a actelor de 

identitate pentru categoriile de persoane aflate în situaţii speciale; extinderea posibilităţilor de 

reprezentare a persoanelor  internate într-o instituție medicală și aflate în stare gravă 

(inconștientă, în comă), în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, 

în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament  prin constrângere, al persoanei 

aflate în arest preventiv sau în detenţie, în cazul persoanei cu boli mintale sau deficiențe fizice, 

aflată la întreținere în instituția de tratament sau în instituția socială. 

Au fost optimizate atât serviciile de eliberare a actelor de identitate cât și de înregistrare la 

domiciliu prin simplificarea acestora. Astfel, potrivit noilor reglementări:  

- la solicitarea actelor de identitate pe motivul schimbării datelor personale (numelui, 

prenumelui) nu este necesară prezentarea documentelor de stare civilă ce confirmă schimbarea 

datelor cu caracter personal şi/sau al statutului civil al titularului în cazul în care în Registrul de 

stat al populaţiei se conţine informaţia despre modificările respective şi despre documentele de 

stare civilă eliberate; 

- la înregistrarea persoanelor la domiciliu și/sau reședință nu este necesară prezentarea 

documentelor ce confirmă dreptul de proprietate în cazul în care în sistemul informațional 

automatizat al Registrului bunurilor imobile se conţine informaţia despre înregistrarea dreptului 

de proprietate asupra locuinţei; 

-   în cazul depunerii cererii pentru autorizarea emigrării solicitanții nu trebuie să prezinte 

declarația notarială în care părinții confirmă că urmașii lor care solicită să emigreze în 

străinătate, pentru a se stabili acolo cu domiciliu, nu au obligații de întreținere. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 255 din  27.04.2017 a fost modificat și completat 

Regulamentul de repatriere (Hotărîrii Guvernului nr.948 din 7 august 2008), fiind prevăzut un 

nou profil de beneficiari în procedura de repatriere „persoană aflată în situație de dificultate”. De 

asemenea a fost inclus aspectul de compensare a cheltuielilor efective pentru alimentare, 

procurarea hainelor, încălţămintei, precum şi a medicamentelor pentru beneficiarii adulţi după 

caz și prin ordinul conducătorului instituţiei se va solicita suma necesară pentru cheltuielile 

efective în vederea asigurării procedurii de însoţire a adulţilor repatriaţi. În cazul persoanei aflate 

în dificultate, cheltuielile pentru asigurarea procedurii de repatriere vor fi suportate în 

conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. În cazul lipsei unor 
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astfel de tratate, aceste cheltuieli vor fi acoperite de către Ministerul Sănătății, Muncii si 

Protectiei Sociale.  

 Pentru consolidarea mecanismului instituțional în domeniu și în contextul reformei APC, 

dar și în conformitate cu tendințele fenomenului, SP a elaborat proiectul HG ,,cu privire la 

aprobarea modificărilor,  care se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 cu 

privire la aprobarea соmроnеnțеi CN CTFU si а Rеgulаmеntului de activitate”. Prin HG nr. 164 

din 23.02.2018 au fost aprobate modificările și completările propuse. În schema de mai jos este 

reflectată componența noua a Comitetului național. 

Schema nr. 1 

 

 

Mecanismul instituțional de realizare a politicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A fost definitivat proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a TFU pentru 

anii 2018-2023 şi a Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 (PA). Scopul Strategiei naționale 

constă în dezvoltarea durabilă a sistemului naţional de prevenire şi combatere a TFU prin prisma 

paradigmei 4P (prevenire, protecție, pedepsire, parteneriat).  Strategia a fost elaborată în vederea 

Comitetul național 

pentru combaterea TFU 

(Președinte) 

Secretariatul permanent 

(subdiviziune a Cancelariei de Stat) Organizații

le 

partenere: 

Ambasada 

SUA 

OIM 

OSCE 

ICMPD 

UNODC 

ONG-uri, 

etc. 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale 

(Vicepreședinte) 

Ministerul 

Afacerilor Interne 
(Vicepreședinte) 

 

PC COCS Consiliul 

Coordonator 

de pe lângă 

PG 
Unitatea națională 

de coordonare a 

SNR 
Centrul pentru Combaterea 

Traficului de Persoane 

ONG-urile locale 
EMT teritoriale Comisiile 

teritoriale pentru 

combaterea TFU 

Conducători ai: 
 Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene; 

 Ministerului Afacerilor 

Interne; 

 Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale; 

 Ministerului Justiției; 

 Ministerului Finanțelor; 

 Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării; 

 Serviciului de Informații și 

Securitate; 

 Procuraturii Generale; 

 Consiliului Suprem de 

Securitate; 

 Unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia 

(Gagauz-Yeri); 

 Centrului pentru 

Combaterea Traficului de 

Persoane; 

 Inspectoratului General al 

Poliţiei de Frontieră;  

 Biroului Migraţie şi Azil; 

 Agenției Servicii Publice; 

 Biroului Relaţii cu 

Diaspora; 

 Inspectoratului de Stat al 

Muncii; 

 Secretariatului permanent 

al Comitetului naţional 

pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane 
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înglobării obiectivelor strategice ale statului în lupta împotriva fenomenului TFU, armonizării şi 

consolidării eforturilor instituţiilor/organizaţiilor competente. Proiectul va fi expediat  

Guvernului pentru examinare și aprobare. 

 Pe parcursul anului 2017 a avut loc reforma administrației publice centrale. Astfel, la 

26.07.2017 Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 594 “cu privire la restructurarea administrației 

publice centrale de specialitate”. În temeiul hotărârii, un număr de ministere, membre ale CN 

CTFU au fost reorganizate, ceea ce a atras după sine competenţele acestor instituţii, dar și 

modificarea componenţei instituționale a CN CTFU. În contextul celor expuse, dar și în 

conformitate cu tendințele fenomenului, SP a elaborat proiectul HG ,,cu privire la aprobarea 

modificărilor,  care se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 cu privire la 

aprobarea соmроnеnțеi CN CTFU si а Rеgulаmеntului de activitate”. Proiectul a fost expediat 

Guvernului pentru examinare și aprobare. Prin urmare va fi reactualizată componenta 

instituțională a Comitetului național. 

 Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80 din 05.05.2017 pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative și a Hotărârii Guvernului nr. 314 din 22.05.2017 privind 

constituirea Agenției Servicii Publice, alte două instituții importante în activitatea comunității 

antitrafic: Î.S. Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” și Camera de Licenţiere - 

autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Economiei s-au reorganizat, prin 

transformare și respectiv prin fuziune (absorbție) cu Instituţia publică nou creată „Agenţia 

Servicii Publice”. 

 

1.2. Cadrul instituțional 

 

O recomandare și o necesitate constantă pe parcursul ultimilor ani s-a referit la 

instituționalizarea în cadrul MSMPS a Unității naționale de coordonare a sistemului de 

asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale TFU (UNC). În acest sens, 

urmare a reformei instituționale responsabilitățile UNC, anterior îndeplinite prin intermediul unei 

funcții cofinanțate de parteneri au fost atribuite unui consultant din cadrul Direcției politici de 

asigurare a egalității între femei și bărbați din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale (MSMPS).  

În scopul realizării prevederilor tratatelor internaționale la capitolul investigarea și urmărirea 

cazurilor de TFU și a infracțiunilor conexe, specializării procurorilor, la 28.12.2017 în 

procuratura mun. Chișinău a fost creat Biroul Antitrafic, care are competențe de exercitare și 

conducere a urmăririi penale pe cauzele investigate de Inspectoratele de poliție din raza 

municipiului Chișinău privind infracțiunile de TFU precum și conexe acestora. Începând cu 

01.01.2018 Biroul Antitrafic și-a început activitatea cu 5 procurori specializați. 

Pentru a asigura efectuarea sau conducerea anchetelor penale pe cazuri de TFU și infracțiuni 

conexe strict de către procurori specializați, prin Ordinul Procurorului General nr.68/15 din 

20.12.2017 au fost operate modificări și completări la Ordinul Procurorului General nr.44/15 din 

24.11.2016 ”cu privire la interacţiunea dintre subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile 

specializate și teritoriale la desfăşurarea activităţii de combatere a TFU și a migrației ilegale”, 

fiind reglementată obligația procurorilor-șefi ai procuraturilor specializate și teritoriale de a 

dispune exercitarea sau conducerea urmăririi penale pe aceste dosare procurorilor desemnați 

responsabili. 

În vederea consolidării și coordonării eforturilor organelor de drept, la 20.10.2017 a fost 

organizată și petrecută Ședința Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuţii în 

domeniul combaterii TFU de pe lângă Procurorul General. Pentru a asigura activitatea eficientă a 

acestui Consiliu a fost modificată componența și regulamentul său de activitate.  
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1.3. Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale specialiştilor 

 

Recomandările Rapoartelor internaționale (GRETA, Departamentului de Stat al SUA) se 

referă și la atenția deosebită pe care statul, în continuare, trebuie s-o acorde instruirii 

specialiștilor din domeniu cu o abordare axată pe protecția victimei. Astfel, în total au fost 

instruiți aproximativ 860 de specialiști ai organelor de drept, din domeniul asistenței sociale, 

medicale, etc., redat prin Diagrama: 

 

Diagrama nr. 1  

Numărul de specialiști instruiți (cu aproximație) 

 

 
Instruirile au fost realizate pe grupuri de specialiști profesionale, dar și în grupuri mixte 

de specialiști de la diferite nivele de admnistrare publică. Spre exemplu: membrii EMT, ECI, CT 

CTFU, grupul de specialiști pentru realizarea interviurilor minorilor și victimelor vulnerabile. 

Trebuie de menționat că majoritatea instruirilor au fost realizate cu susținerea partenerilor de 

dezvoltare. 

 

1.4. Gestionarea eficientă a resurselor financiare 

 

Asistența și protecția victimelor TFU presupune un spectru larg de servicii și prestații 

orientate spre prevenirea, diminuarea sau reabilitarea consecințelor TFU asupra acestora. 

Asistenţa este realizată de către și/sau prin intermediul specialiștilor din cadrul echipelor 

multidisciplinare teritoriale, centrelor specializate şi organizațiilor nonguvernamentale. Printre 

serviciile de asistenţă, protecţie cu scop de reabilitare şi re/integrare ale victimelor TFU 

menționăm: asistenţa în repatriere, ajutorul de primă necesitate și prestațiile sociale disponibile, 

asistenţa medicală, consilierea psihologică, asistenţa în restabilirea şi perfectarea actelor, 

asistenţa juridică, integrarea în sistemul de învăţământ primar și general, informarea şi consiliere 

profesională, formarea profesională,  plasamentul în cadrul Centrelor de asistență și protecție, 

etc. 

Pentru garantarea asigurării oferirii calitative și cantitative a formelor de asistență și 

protecție nominalizate, statul anual aprobă mijloace financiare, redirecționând, în acest sens, 

resurse financiare  către autoritățile publice cu competențe în domeniu la nivel central și local. 
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În Republica Moldova, în scopul acordării asistenței prin cazare, asigurare cu hrană, 

asistenţă socială, psihologică, juridică şi medicală de urgenţă, pază şi protecţie, au fost create 7 

centre de asistență și protecție pentru victimele și potențialele victime ale TFU. Acestea sunt: 

Centrele de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale TFU (CAP) din 

municipiul Chișinău și din or. Căușeni (2);  Centrul de Criză Familială ”Sotis” din municipiul 

Bălți; Centrele maternale din or. Drochia,  Hîncești, Căușeni și Cahul (4).  

Pentru anul 2017 în bugetul de stat au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 

8009,3 mii lei pentru funcționarea сеntrеlоr sus amintite. În raport cu suma planificată, au fost 

executate cheltuieli în sumă totală de 7177,3 mii lei. Cuantumul resurselor financiare aprobate 

precum și volumul cheltuielilor executate în anul 2017 pentru fiecare centru, sunt redate în 

tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 1 

Cuantumul resurselor financiare aprobate și volumul cheltuielilor executate 

Nr. 

d/o 

Denumirea Centrului nr. de  

locuri 

Mijloace  

financiare 

aprobate 

(mii lei) 

Mijloace  

financiare 

executate 

(mii lei) 

1 CAP Chișinău 34 3371,6 2894,9 

2 CAP Căușeni 14   505,6 505,6                                     

3 Centrul de Criză Familială ”Sotis” (Bălți) 19 860,8 743,3 

4 Centrul Maternal „Pro Familia” (Căuşeni) 19 801,6 801,1 

5 Centrul Maternal “Încredere” (Cahul) 20 662,7 604,3 

6 Centrul maternal ”Ariadna” (Drochia) 32 1120,6 1102,2 

7 Centrul Maternal “Pro-Femina” (Hîncești) 18 686,4 525,9 

Total  146 8009,3 7177,3 

 

Mijloacele financiare aprobate au fost transferate din bugetul de stat către bugetele locale 

de nivelul al II-lea, prin trаnsfеruri cu destinație specială. Excepție constituie mijloacele 

financiare destinate CAP din municipiul Chișinău, care au fost transferate de la bugetul MSMPS.  

Totodată, în bugetul MSMPS, au fost арrоbаtе mijloace bănești în mărime de 426,0 mii 

lei destinate pentru alte măsuri de protecție și asistență а victimelor TFU (repatriere). Din 

volumul acestor mijloace financiare, în anul 2017 au fost executate  227,8 mii lei. În bugetul 

MSMPS pentru finanțarea Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii (Telefonul 

Copilului - 116 111) au fost aprobate mijloace financiare în sumă de  980,0 mii lei.  

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în anul 2017, a acordat victimelor 

TFU alocații de integrare sau reintegrare profesională în mărime totală de 2725,25 lei.  

Un aport financiar considerabil în acordarea asistenței victimelor TFU a fost oferit și de 

reprezentanții societății civile. În acest context, menționăm suportul A.O. „Centrul Național de 

Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova,  în cadrul proiectelor „Diminuarea 

impactului negativ al violenţei şi abuzului faţă de copii şi îmbunătăţirea accesului acestora la 

serviciile psiho-sociale şi juridice” realizat în parteneriat cu UNICEF Moldova (1,157,860,0 lei) 

și „Recunoaşterea identităţii  victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane în 

Republica Moldova” (200,626,91 lei) realizat în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru 

Migraţie Misiunea în Ucraina.  

Cu susținerea financiară a Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) din 

Moldova, pe parcursul anului 2017, pentru asistența și protecția victimelor și potențialelor 

victime ale TFU au fost cheltuiți aproximativ 4,56 milioane lei (267457 USD). Mijloacele 

financiare au fost orientate în scopul acordării suportului CAP, Chișinău, asistenței directe în 

reabilitarea și reintegrarea beneficiarilor (asistență medicală, juridică, repatriere, pachete 

alimentare, produse igienice, etc.) și programelor de profesionalizare.   
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II. PREVENIRE 

 

2.1. Informarea publicului larg 

 

Pentru anul 2017, au fost realizate multiple activități orientate spre sensibilizarea şi 

informarea societății referitor la riscurile și consecințele TFU, după cum urmează: 

SP a elaborat și implementat Programul de informare a populației în vederea prevenirii 

TFU pentru anul 2017, care a avut drept scop informarea tinerilor despre fenomenul TFU 

(riscurile, instrumentele de prevenire, profilul traficantului, instituțiile specializate cu competențe 

în domeniu, distribuirea materialelor informative utile, etc.). Programul a fost implementat în 

parteneriat cu Biblioteca municipală ”B.P. Hașdeu”. În calitate de formatori au fost 

reprezentanții SP, CCTP și organizației neguvernamentale ”Centrul național pentru prevenirea 

abuzului față de copii” (CNPAC). Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 10 activități de 

informare. În total, peste 200 de elevi ai ciclului de învățământ gimnazial/liceal și studenți ai 

Centrelor de excelență și Universității Agrare din Moldova au participat la lecții publice și clubul 

de discuții ”12+”. Acțiuni similare sunt preconizate a fi desfășurate și în anul 2018 în școlile 

profesionale din municipiul Chișinău. 

 

Campanii de informare și sensibilizare 

În lunile martie-mai și octombrie 2017 a fost desfășurată Campania de informare ”Invizibili 

printre noi” (în raioanele Căușeni, Cantemir, Leova, Cimișlia, Ungheni, Orhei, Soroca, 

Șoldănești și municipiul Chișinău) cu suportul financiar al Misiunii OIM în Moldova, fiind 

organizată de SP în parteneriat cu Comisiile teritoriale pentru combaterea TFU (CT) din 9 unități 

administrativ teritoriale din republică. Parteneri au fost reprezentanții instituțiilor publice și 

ONG-uri. La evenimente au participat conducătorii consiliilor raionale, specialiștii din localități 

(inclusiv primarii comunelor), cadre didactice, elevii și populația locală, agenții de presă și 

media (radio și TV), etc. Scopul acestei Campaniei a constat în informarea societății cu privire la 

riscurile și consecințele fenomenului TFU, cu accent pe anumite grupuri de risc, cum ar fi: copii 

(în special orfani și rămași fără îngrijirea părintească, inclusiv în urma migrației), tineri (în 

special absolvenți ai instituțiilor rezidențiale), victime ale violenței în familie, persoane cu 

dizabilități, persoane vârstnice (în special rămase singure în urma migrației), persoanele 

neîncadrate în câmpul muncii, etc., fiind distribuite și materiale informaționale. După lansarea 

oficială a Campaniei, specialiștii invitaţi, inclusiv primarii comunelor, au interacționat activ în 

cadrul unor ateliere de lucru. Aceste ateliere de lucru au fortificat misiunea Campaniei. 

Campania conținea 10 figurine (siluete umane) pe care au fost inscripționate în limbile română, 

rusă, găgăuză, ucraineană și romani istorii reale ale victimelor TFU și un panou informativ, ce 

conținea informații detaliate despre eveniment, instituțiile implicate, telefoane de contact, liniile 

fierbinți, etc., și era desfășurată în locurile publice pentru a asigurată accesibilitatea locuitorilor 

de a se informa. În perioada iunie-octombrie 2017, figurinele au fost găzduite de către Biblioteca 

municipale ”B.P. Hașdeu”, fiind accesibile pentru toți vizitatorii, iar în luna noiembrie, acestea 

au fost expuse în Aeroportul Internațional Chișinău.  

În perioada 16-22 octombrie 2017, al VI-lea an consecutiv a fost desfățurată Campania 

naţională „Săptămâna de luptă împotriva TFU”. Desfăşurarea activităților a fost coordonată 

și monitorizată de către SP conform Matricei activităţilor și au fost realizate pe întreg teritoriul 

ţării, în colaborare cu APC și alte instituții publice, partenerii de dezvoltare, iar la nivel local, 

prin intermediul Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU. Printre partenerii care au susținut 

multiple activități în acest context menționăm Misiunile OSCE și OIM în Moldova, CI ”La 

Strada”, CNPAC, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, Centrul 

Național de resurse pentru tineri, alte ONG-uri locale. Materiale informaţionale tematice au fost 

elaborate din contul instituțiilor publice și cu suportul Misiunilor OSCE şi OIM în Moldova, 

altor ONG-uri. Acestea au fost distribuite secretarilor Comisiilor teritoriale în cadrul ședinței din  

12.10.2017 și ulterior în toată ţara, inclusiv şi la punctele de trecere a Frontierei de Stat. Urmare, 
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SP a solicitat informațiile pertinente și a elaborat Nota informativă națională, care poate fi 

accesată http://www.antitrafic.gov.md/public/files/Nota_info_SaptaminaAntitrafic_final.pdf . 

 În luna decembrie 2017, ANOFM, în contextul marcării Zilei Internaționale a 

Migranților, a organizat o Campanie de informare cu scopul sensibilizării populației asupra 

riscurile migrației ilegale comunicării oportunităților legale de angajare, inclusiv peste hotare, 

precum și posibilităților de angajare în câmpul muncii în țară. Campania respectivă și-a propus 

schimbarea atitudinii publicului în legătură cu percepția pe care acesta o are asupra ANOFM și 

consolidării vizibilității ANOFM ca instituție ce prestează servicii gratuite pe piața muncii. În 

această perioadă, în comun cu partenerii de dezvoltare au fost organizate seminare, mese 

rotunde, dezbateri publice, activități de recrutare, ședințe ale Clubului Muncii, precum și 

deschise târguri ale locurilor de muncă în diverse localități ale țării. 

 În perioada 21.09.2017- 28.09.2017, Misiunea OSCE în Moldova în parteneriat cu 

Centrul de Arte COLISEUM au prezentat spectacolul-document „Corp de copil” în 5 regiuni 

ale republicii (Cahul, Orhei, Bălti, Soroca și Cimișlia). La Chișinău acest spectacol a fost derulat 

pe 07.07.17. Spectacolul a fost montat în baza unor cazuri reale de TFU și a fost realizat inclusiv 

cu participarea reprezentanților organelor de drept, fiind destinat cadrelor didactice, psihologilor 

din instituțiile de învățământ, părinților, adolescenților și altor categorii de persoane aflați în 

contact direct cu copiii (în total 2650 de spectatori). După prezentări, au urmat dezbateri pe 

marginea subiectului în vederea sporirii atenției societății asupra abuzului, inclusiv on-line a 

copiilor, responsabilizării specialiștilor implicați în protecția copiilor aflați în situație de risc, 

consolidarea mecanismului intersectorial de colaborare, etc. 

 Campania „Adolescenţă în siguranţă”, lansată la 25 mai 2017 de către CNPAC, a fost  

o campanie adresată tinerilor cu vârsta de peste 12 ani. În cadrul campaniei tinerilor, părinţilor şi 

specialiştilor li s-a oferit un șir de instrumente menite să-i ajute să ia măsurile necesare pentru 

prevenirea abuzului şi exploatării sexuale asupra copiilor. 

 

Instituțiile de învățămînt, au realizat activități de prevenire a TFU pe parcursul întregului 

an de studii. Astfel, elevii din sistemul de învăţământ primar și secundar general (cca 150000) au 

beneficiat de activitățile curriculare şi extrașcolare privind prevenirea TFU şi a problemelor 

conexe. Tematica respective a fost abordată atât la disciplinele obligatorii (,,Educaţie civică", 

,,Dirigenţie’’ etc.), cât şi în cadrul disciplinelor opţionale (,,Educaţia pentru dezvoltarea 

comunității’’, ,,Educaţia pentru drepturile omului’’ etc. De asemenea au fost realizate peste 1000 

de diverse activităţi extrașcolare cu tematica antitrafic cu implicarea cca. 30000 de elevi.  

Un aport considerabil în implicarea părinților în diverse activități îl constituie asociaţiile 

părinteşti, care au organizat întâlnirilor tematice cu aceștia. În perioada de raportare au fost 

organizate 400 de activități extrașcolare cu implicarea activă a circa 10000 de părinți din 

instituțiile de învățământ ale republicii cu tematica prevenirii TFU.   

În instituţiile de învăţământ superioare au fost desfășurate ședințe, seminare, mese rotunde, 

ore educative, conferințe, etc. cu implicarea a peste 4500 de studenți (Universitatea de Stat din 

Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ 

din Bălţi,  Universitatea de Stat din Comrat, Institutul de Relaţii  Internaţionale din Moldova, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, etc.). 

 Totodată au fost proiectate 11 filme informative cu genericul “Traficul de ființe umane”, 

vizionate de 340 spectatori, desfășurate 69 de acțiuni cultural artistice (spectacole, expoziții, 

recitaluri de muzică, școli de vară) și 75 de acțiuni educativ-informative.   

În vederea asigurării accesului la informaţii relevante fenomenului TFU, atât în 

perioadele de desfășurare a campaniilor, cât și în afara acestora au fost utilizate resursele mass-

media accesibile publicului larg: TV, posturile de radio locale, ziare locale cât şi reţelele de 

socializare, paginile web, etc. În acest context, exemplificăm participarea activă a CCTP în 

cadrul emisiunilor și la diverse interviuri, după cum urmează: 

http://www.antitrafic.gov.md/public/files/Nota_info_SaptaminaAntitrafic_final.pdf
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- emisiunea Țara lui Dogaru cu tematica ”Capcanele traficului de persoane” și interviul cu 

tematica „Sclavele din Cipru și Dubai. Calvarul trăit de moldovencele care își doreau o 

viață mai bună” (Publica TV -24.01.2017);  

- emisiunea Tema zilei cu tematica ”Tot mai multe moldovence ajung sclave sexuale” 

(Canal2 - 24.01.2017 și 16.02.2017); 

- conferințe de presă cu tema “Prezentarea unor rezultate pe domeniul contracarării 

traficului de persoane” (www.realitatealive.md - 17.03.2017); 

- emisiunea Zi de zi cu tematica “Fenomenul traficului de persoane exploatate, în special 

prin muncă” (Publica TV – 31.05.2017); 

- emisiunea Vorbește Moldova (PRIME TV – 13.11.2017). 

La fel de importante sunt și comunicatele de presă plasate pe paginile web și de socializare 

ale SP, Procuraturii Generale (PG), Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 

(MAEIE), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), CCTP, Biroul Migrație și Azil (BMA), 

Inspectoratul General al Poliției (IGP), MSMPS, CAP, ANOFM, organizațiilor internaționale și 

ONG naționale. Site-ul www.antitrafic.gov.md, în anul 2017 a fost accesat aproximativ de 250 

000 vizitatori.  

 

2.2. Reducerea vulnerabilității 

 

Activitățile de prevenire a TFU urmează, de asemenea, să se concentreze și asupra 

reducerii vulnerabilității grupurilor expuse riscurilor. În acest scop în anul 2017 ANOFM: 

- a oferit consultații și informații privind angajarea legală, cu contracte individuale de 

muncă peste hotare prin intermediul formularelor on-line parvenite din partea cetățenilor către 

instituție, telefonic și la sediu, inclusiv prin intermediul serviciului telefonic gratuit al Centrului 

de Apel - Piața Muncii;  

- au fost recepționate 5019 apeluri, din care 41% apeluri au abordat procesul de emigrare. 

Cetățenii au fost informați privind modul legal de angajare peste hotare în baza Legii 180/2008 

cu privire la migrația de muncă, care prevede 3 moduri legale de angajare: în conformitate cu 

prevederile acordurilor bilaterale; prin intermediul agențiilor private de ocupare a forței de 

muncă care dispun de licență și în mod individual în baza unui contract individual de muncă 

încheiat cu angajatorul înainte de ieşirea din ţară; 

- a consultat agenții economici, care sunt interesați de obținerea licenței pentru activitate 

legată de plasarea în cîmpul muncii a cetățenilor moldoveni peste hotare. La fel, agenții 

economici coordonează Acorduri de colaborare și proiecte de contract individual de muncă cu 

ANOFM întru respectarea prevederilor Legii 180/2008 privind migrația de muncă și 

înregistrează contractele individuale de muncă ale cetățenilor ce urmează a fi angajați peste 

hotare. Astfel, în anul 2017 au fost examinate 95 de acorduri de colaborare și proiecte de 

contracte individuale de muncă, dintre care 67 au fost avizate pozitiv; 

- a înregistrat 1007 contracte individuale de muncă ale cetățenilor angajați în străinătate 

prin intermediul agențiilor private. Menționăm că se constată o creștere continuă a numărului 

contractelor individuale de muncă înregistrate la ANOFM. 

- în perioada 16 – 22 octombrie 2017, ANOFM în comun cu AOFM și partenerii de 

dezvoltare, în contextul desfășurării Campania naţională „Săptămîna de luptă împotriva traficului 

de fiinţe umane”, au organizat mai multe activități de informare și sensibilizare a societății 

despre riscurile și consecințele TFU: 42 seminare informative tematice cu accent pe prevenirea 

fenomenului de TFU și riscurile migrației ilegale, promovînd angajarea legală în țară; 9 ședințe 

ale Clubului Muncii și 4 seminare de instruire în tehnici și metode de căutare a unui loc de 

muncă cu participarea șomerilor, în vederea creșterii capacităților de căutare a unui loc de 

muncă, abordarea unui potențial angajator și prezentare la interviul de angajare. La activitățile 

organizate au participat în total 1848 persoane, inclusiv 1085 șomeri. Subliniem, că la seminarele 

de informare au participat și tineri, inclusiv elevi ai gimnaziilor, liceelor. 

Totodată, pe parcursul anului 2017 specialiştii CI „La Strada”: 

http://www.realitatealive.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
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a) au consiliat 25850 apeluri la Linia Fierbinte 080077777, care vizează prevenirea 

TFU;  

b) au continuat gestionarea portalului informațional www.migratiesigura.md, care a fost 

accesat în perioada de raportare de 20832 ori şi prin care au fost oferite 27 consultații online pe 

problemele legate de migraţie.   

Iar, în parteneriat cu Centrul de Migrație Internațională şi Integrație din Israel, CI “La 

Strada”și ANOFM au facilitat angajarea în siguranță în Israel a 1900 de cetățeni ai Republicii 

Moldova. Această activitate a fost realizată în cadrul Acordului bilateral încheiat între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor 

din Republica Moldova în Statul Israel.  

 Un impact important în reducerea vulnerabilității îl au și activitățile întreprinse de 

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) prin 

dezvoltarea și implementarea programelor în vederea sporirii abilităţilor profesionale şi 

antreprenoriale, în special în rîndul tinerilor şi femeilor. În acest context, ODIMM a realizat 

următoarele: 

          - în cadrul Programului de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA), au 

fost acordate consultaţii antreprenoriale pentru 3274 persoane. Pe parcursul anului 2017 au fost 

instruite 2156 de persoane, inclusiv – 1292 sunt femei (60%) și 703 tineri (33%). Cursurile de 

instruire GEA au fost realizate în următoarele localitățile: mun. Bălți, Chișinău, Soroca, 

Ungheni, Râșcani, Strășeni, Sîngerei, Teleneşti, Glodeni, Făleşti, Criuleni, Cimişlia, Cahul, 

Ștefan Vodă, Comrat, Anenii Noi, Leova, inclusiv Tighina și Tiraspol. 

         - în perioada de referinţă, în cadrul Programului „PARE 1+1”, ODIMM a organizat 11 

sesiuni de instruire antreprenorială, la care au participat 311 persoane, dintre care 40% din 

participanți sunt migranți, inclusiv 22%  reîntorși acasă,  iar 60% rude de gradul I. Ponderea 

femeilor participante la instruire constituie 43%. 

        - în cadrul Componentei III „Finanțarea afacerilor” au fost înregistrate 232 cereri de 

finanţare nerambursabilă. Pe parcursul anului 2017, au fost aprobate 209 cereri de finanțare 

nerambursabilă în sumă de 43,69 mil lei. Proiectele investiționale aprobate spre finanțare, 

presupun atragerea investițiilor în economie în mărime de 118,53 mil lei. Din totalul afacerilor 

acceptte spre finanțare: 43% sunt întreprinderi nou create; 43% - afaceri administrate de tineri cu 

vârsta până la 35 ani; 32% - afaceri fondate şi/sau gestionate de femei și 46% - afaceri create de 

lucrătorii migranți. 

- în cadrul „Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor”, au fost acordate 

consultaţii pentru 262 tineri - potenţiali antreprenori sau persoane care recent şi-au înregistrat 

propria afacere, au fost organizate 29 cursuri de instruire pentru 718 tineri, inclusiv – 342 femei 

(47.6%), în 17 localități, inclusiv regiunea transnistreană (Râbnița) și au fost finanțate 168 

proiecte investiționale, în sumă totală de 28,45 mln lei, dintre care 19,61 mln lei constituie 

granturi. 

Este de menționat și activitatea Grupului Comun de Analiză a Riscurilor (GCAR) la nivel 

național, instituit prin Ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului de 

Informații și Securitate, a Procuraturii Generale și a Serviciului Vamal nr. 220/71/41/327-0 din 

28 iulie 2014. GCAR elaborează anual Raportul comun de evaluare a riscurilor în domeniul 

combaterii criminalității transfrontaliere, a TFU și a migrației ilegale. În conținutul raportului, 

pentru domeniul TFU, sunt evidențiate riscurilor identificate la Frontiera de Stat, metodelor 

operaționale aplicate, vulnerabilitatea față de fenomen, efectul acțiunilor întreprinse, profilul 

traficantului, etc. În anul 2017, au fost desfășurate 6 ședințe a GCAR (18.01.2017, 19.05.2017, 

27.06.2017, 21.07.2017, 26.10.2017, 17.11.2017). 

   

 

 

 

 

http://www.migratiesigura.md/
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III. PROTECŢIE 

 

3.1. Identificarea victimelor TFU  

 

În perioada anului 2017 de către CCTP au fost identificate 201 victime ale infracțiunii 

de trafic de ființe umane(TFU), adulte și 48 victime ale infracțiunii de trafic de copii. Dintre 

acestea 98 (49%)  au fost femei, 103 bărbați (51%) și respectiv, 31 fete (65%) și 17 băieți (35%) 

și au fost asistate la Centrul de asistență și protecție, Chisinău (CAP) 90 de victime ale TFU, 

dintre care: 68 victime adulte și 22 victime minore (dintre care 61 au fost referite de instituțiile 

organelor de drept).  

Ponderea femeilor și bărbaților continuă a fi una egală, în anul precedent fiind 

identificate 95 femei și 102 bărbați. 

 Potrivit formei de exploatare în infracțiunile de TFU se atestă următoarea 

situație: 

 Diagrama nr. 2  
 Forma de exploatare a victimelor (adulte)                     

Sursa: CCTP 

 Sub aspectul ţărilor de destinaţie (a se vedea Tabelul nr. 1), se remarcă că 

victime ale traficului intern au fost identificate 25 persoane adulte (12 femei și 13 bărbați), 

dintre care 15 exploatate în scop de muncă, preponderent în agricultură (3 victime femei și 12 

victime bărbați), 8 victime femei, exploatate în scop sexual și 1 victimă bărbat exploatată în scop 

de cerșit și 1 victimă exploatată prin prelevare de celule. 

Principala ţară de destinaţie a traficului extern (din perspectiva numărului de victime 

identificate) continuă să fie Federaţia Rusă, în care au fost exploatate 92 persoane traficate, 

preponderent în scop de exploatare prin muncă (75 persoane), exploatare prin cerşit (14 

persoane: 9 femei și 5 bărbați) și 3 victime femei exploatate în scop sexual.   

Spațiul țărilor Uniunii Europene continuă să fie o destinaţie pentru TFU.  Se mențin 

destinațiile ca: Turcia cu 11 victime femei, toate exploatate în scop sexual, regiunea Ciprul de 

Nord cu 13 victime femei (9 exploatate în scop sexual, 4 exploatate în scop de prelevare de 

celule), Cehia cu 8 victime, toate exploatate în scop de muncă (2 femei și 6 bărbați), Germania 

cu 7 victime (2 femei exploatate în scop sexual și 5 bărbați exploatați în scop de muncă), Italia 

cu 15 victime (8 femei în scop sexual, 7 victime exploatate în scop de muncă),  Suedia cu 5 

victime (3 bărbați exploatați în scop de muncă și 2 femei în scop sexual), Grecia cu 6 victime 

femei (5 în scop sexual și 1 în scop de muncă) și EAU cu 2 victime de gen feminin exploatate în 

scop sexual, Cipru – 5 victime (4- exploatare sexuală, 1- muncă), Ucraina cu 2 victime (1 – 

sexual, 1 – cerșit). 

Totodată, se evidențiază şi alte destinaţii precum Norvegia cu 2 victime femei exploatate 

în scop sexual, Elveția cu 2 victime femei exploatate în scop sexual, precum și Polonia cu 2 
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victime bărbați exploatați în scop de muncă, Portugalia – 2 victime exploatate în muncă, câte o 

victimă în Spania (exploatare sexuală) și în Marea Britanie (exploatare prin muncă). 

 

Tabelul nr. 2. Numărul victimelor adulte conform țării de destinație 

 

Nr. Țara de destinație Numărul total al victimelor 

  Anul 2017 Anul 2016 

1. Federaţia Rusă 92 95 

2. Turcia 11 12 

3. regiunea Ciprul de Nord 13 11 

4. Cehia 8 8 

5. Germania 7 9 

6. Italia 15 6 

7. Suedia 5 0 

8. Grecia 6 1 

9. EAU 2 8 

10. Cipru 5 3 

11. Ucraina 2 1 

12. Norvegia 2 0 

13. Elveția 2 0 

14. Polonia 2 2 

15. Portugalia 2 0 

16. Spania 1 4 

17. Marea Britanie 1 0 

18. România 0 7 

19. Qatar 0 4 

20. Azerbaidjan 0 1 

21. Liban 0 1 

22. Franța 0 1 

23. Austria 0 0 

24. Republica Moldova (trafic intern) 25  23 

 

Cât privește victimele traficului de copii (a se vedea Tabelul nr. 2) se relevă: 7 victime 

copii au fost exploatate în scop de cerșit (6 fete (12-17 ani) și 1 băiat (13 ani)),  12 victime copii 

au fost exploatate în scop de muncă (2 fete cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani și 10 băieți cu 

vârsta cuprinsă între 8-17 ani), iar 29 victime copii au fost exploatate sexual (23 fete cu vârsta 

cuprinsă între 14-17 ani și 6 băieți cu vârsta cuprinsă între 10-15 ani).  

Diagrama nr. 3  
   Forma de exploatare a victimelor (copii)                    
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Sub aspectul țărilor de destinație (a se vedea Tabelul nr. 4), se evidențiază traficul 

intern și anume exploatarea pe interiorul țării, fiind atestate 31 victime minore, după care 

urmează Federația Rusă cu 9 victime identificate, Italia cu 3 victime, România cu 2 victime și 

respectiv Turcia cu 2 victime (Notă: destinația geografică față de 1 victimă încă nu a fost 

stabilită).  

Din numărul total de victime exploatate pe teritoriul Republicii Moldova, 4 victime fete au 

fost exploatate în scop de cerșit, 1 fată și 6 băieți în scop de muncă și 17 fete și 3 băieți în scop 

sexual. 

 

Tabelul nr. 3. Numărul victimelor copii  

conform formei de exploatare  

Forma de 

exploatare. 

Dezagregare pe gen 

 

Numărul victimelor 

Fem. Masc. 

sexual 23 6 29 

muncă 2 10 12 

cerșit 6 1 7 

Total - 48 

 

 

                                  Tabelul nr. 4. Numărul victimelor copii conform țării de destinație  

Nr. Țara de destinație Numărul victimelor 

  Anul 2017 Anul 2016 

1.  Federația Rusă 9 2 

2.  Italia 3 0 

3.  România 2 0 

4.  Turcia 2 2 

5.  Țară nestabilită de organul de urmărire penală 1 0 

6.  Spania 0 1 

7.  Marea Britanie 0 1 

8.  Germania 0 2 

9.  Ucraina 0 2 

10. Republica Moldova (trafic intern) 31                       25 

            Total 48 35 

 

Cele mai multe victime ale TFU provin din localitățile rurale ale țării și reprezintă 

categoria de oameni cu un nivel scăzut de informare, în cele mai multe cazuri motivul acceptării 

ofertei de muncă propuse, fiind insuficiența unui venit necesar pentru existență, ori chiar lipsa 

totală a acestuia. Migrația continuă a populației (părinți) a favorizat creșterea numărului 

,,copiilor străzii”, ca într-un final acest lucru să genereze cazuri de exploatare a acestor copii în 

cerșit sau alte activități criminale în interior țării. 

Suplimentar, este la fel de important de menționat și activitatea partenerilor de dezvoltare 

în identificarea victimelor TFU. Pe parcursul anului 2017, Linia Fierbinte a CI „La Strada” a 

recepționat 199 apeluri SOS, asociate cu cazuri de TFU, exploatare, migranţi în dificultate etc. 

Ca urmare, au fost identificate  17 prezumate victime ale TFU (10 adulți şi 7 copii) şi 37 migranţi 

în dificultate, care au fost referite partenerilor din cadrul SNR. 

 

3.2. Statistici cu privire la victimele traficului de fiinţe umane şi traficului de copii 

asistate.  Profilul victimei 

În anul 2017, în Centrele din mun. Chișinău și raionul Căușeni au fost asistate 91 victime, 

dintre care  68 adulţi şi  23 minori, un număr relativ similar în comparație cu anul 2016 ( 86 

victime).  



18 

 

 

Profilul victimei TFU (adulte) asistate 

Din numărul total de 68 victime ale TFU, 43 victime sunt femei și 25 sunt bărbați.  

Analizând vârsta victimelor, observăm că  majoritatea dintre victimele femei (18 femei) au 

vârsta cuprinsă între 26-35 ani, iar majoritatea victimelor bărbaţi (14 bărbați) au vârsta cuprinsă 

între 36-50 ani.  

Cu privire la nivelul educaţiei, se atestă că 56 % din victime au studii gimnaziale, 25 % din 

victime au absolvit studii medii şi de specialitate, 6 % din victime sunt fără studii, urmate de 12 

% din victime care au studii primare, iar 1% (1 victimă) dintre victime au studii superioare.  

Majoritatea victimelor, cca 80 % din victime provin din mediul rural.  

Analizând starea civilă a victimelor, remarcăm că 51,5%  din numărul de victime sunt 

necăsătorite,  18% din victime sunt căsătorite, în timp ce  7,5 % din victime sunt divorţate, 22 % 

se află în concubinaj, iar  1 %  (1 victimă) din victime sunt văduve.  

Cu referire la tipul de exploatare, menţionăm că 28% dintre victime au fost exploatate sexual, 

55% au fost exploatate prin muncă, 13% au fost exploatate prin cerșit, iar 4% au fost exploatate 

prin altă formă. 

Din numărul total de victime, menţionăm că 31% dintre  victime  au fost exploatate pe 

teritoriul Republicii Moldova, în timp ce 69% dintre victime au fost exploatate în afara ţării.  

Referindu-ne la tipul de servicii de care au beneficiat victimele, menţionăm că 100% din 

victime au beneficiat de asistenţă socială, 53% au beneficiat de asistenţă medicală, 54% au 

beneficiat de asistenţă juridică, 50% de asistență psihologică şi doar 4 % (3 victime) au 

beneficiat de profesionalizare.  

 

Profilul victimei traficului de copii asistate  

Din numărul total de victime ale traficului de copii 61% (14 victime) din victime sunt de gen 

feminin, şi  39% ( 9 victime) din victime sunt de gen masculin. 

 44 % dintre victimele copii provin din mediul rural, 

 Majoritatea victimelor, cca 74 % au fost exploatate pe teritoriul Republicii Moldova,  

Cu referire la tipul de exploatare, menţionăm că, 54 % din victime copii, au fost exploatați 

sexual, 27% din victime copii au fost exploataţi prin muncă,  19% victime copii au fost 

exploataţi prin cerșit. 

   

În concluzie se conturează următorul profil pentru adult și copil: 

 Majoritatea victimelor au fost de gen feminin 

 63% dintre victimele exploatate prin muncă au fost de gen masculin, iar 37% de gen 

feminin, ceea ce denotă o creștere a numărului femei exploatate prin această formă 

(adulte și copii) față de anul precedent cu cca 68%.  

 Toate victimele adulte exploatate sexual au fost de gen feminin 

 Majoritatea victimelor provin din mediul rural.  

 În cazul victimelor adulte, predomină traficul extern 

 În cazul victimelor copii, predomină traficul intern.  

 

Profilul victimei a fost elaborat în conformitate cu indicatorii din Formularul, completat de 

către MSMPS. 

 

3.3. Repatrierea victimelor TFU 

Misiunile de repatriere ale cetățenilor Republicii Moldova sunt organizate și desfășurate în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor 

– victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a 

copiilor neînsoţiţi, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 948 din 07.08.2008. Pentru anul 2017, 

în bugetul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) pentru realizarea 



19 

 

serviciilor de repatriere au fost planificate 426,0 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare au 

fost cheltuite în acest sens 227,8 mii lei. 

În  2017 MSMPS a organizat 9 misiuni de repatriere a copiilor, fiind repatriați 22 copii 

(copii identificați fără însoțitori), dintre care: 6 copii din Ucraina (5 misiuni) și 16 copii din 

Federația Rusă (4 misiuni). Din numărul total de copii repatriați, 7 copii au fost reintegrați în 

familiile biologice/extinse, 1 copil a fost admis în Serviciul de asistență parentală profesionistă, 1 

copil a fost plasat în casa de copii de tip familial, iar 13 copii au fost plasați în centre de 

plasament temporar. De asemenea, din bugetul de stat, au fost repatriate 6 persoane adulte din 

următoarele țări: Federația Rusă, Ucraina, Cehia și Regatul Belgiei. 

Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe 

umane (CAP) a oferit asistență la punctul de trecere a Frontierei de Stat pentru 12 victime ale 

TFU repatriate Dintre acestea, 7 victime au beneficiat de servicii de plasament, iar 5 victime au 

accesat serviciile de zi ale CAP.  

Din numărul total de victime ale TFU repatriate și plasate la CAP, 3 victime au beneficiat 

de asistență în perfectarea actelor de identitate, 2 - asistență juridică, 5 – asistență psihologică, 6 - 

asistență medicală, 7 victime au beneficiat de asistență socială.  

 
3.4.  Serviciile de asistență, protecție și (re)integrare a victimelor TFU 

O recomandare și o necesitate constantă pe parcursul ultimilor ani s-a referit la 

instituționalizarea Unității naționale de coordonare a sistemului de asistență și protecție a 

victimelor TFU (UNC). În acest sens, urmare a reformei instituționale responsabilitățile UNC, 

anterior îndeplinite prin intermediul unei funcții cofinanțate de parteneri au fost atribuite unui 

consultant din cadrul Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați din cadrul 

MSMPS.  

Totodată, urmare a modificărilor în Hotărârea Guvernului nr. 948 07.08.2008 din pentru 

aprobarea Regulamentului privind procedura  

de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, 

a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi, și includerea unui 

nou profil de beneficiar „persoană aflată în situație de dificultate”, în perioada mai-decembrie 

2017 au fost repatriate 9 persoane aflate în situatie de dificultate, în baza parteneriatelor stabilite 

dintre OIM și MSMPS, dintre care 2 persoane au fost repatriate din bugetul de stat. 

Pe parcursul anului 2017 ANOFM a înregistrat cu statut de șomer 2 persoane (femei) din 

categoria victimă a TFU, care au beneficiat inclusiv de servicii de mediere. De asemenea, au fost 

acordate gratuit servicii de informare și consiliere profesională la 3 victime ale TFU, dintre care 

o persoană a fost înregistrată cu statut de șomer la AOFM în anul 2015. În această perioadă, 

persoanele din categoria victimă a TFU au beneficiat de alocație de integrare sau reintegrare 

profesională (762,6 lei lunar). Lipsa unui  mecanism formal în baza căruia este stabilit statutul de 

prezumată victimă a TFU, poate leza dreptul acestora de a beneficia de alocație de integrare sau 

de reintegrare profesională, de perfectarea actelor de identitate s.a. servicii asigurate de la 

bugetul de stat. 

Pe parcursul perioadei raportate, CI “La Strada” a oferit asistenţă juridică, reprezentarea în 

instanţele de judecată şi asistenţa psihologică pentru 27 copii, dintre care  14 victime ale 

traficului de copii (art.206 CP) şi 13 victime exploatării sexuale şi abuzului sexual (art.171, 172, 

174 şi 175 CP).   

Totodată, pe parcursul anului au fost identificate și stabilite priorități ce se referă la 

consolidarea serviciilor pentru victimele TFU, ce urmează a fi realizate prin dezvoltarea 

serviciilor specializate pentru bărbați victime ai TFU, serviciilor de asistenţă şi protecţie pe 

termen lung pentru reabilitarea şi re/integrarea victimelor TFU, precum și informarea 

specialiștilor din domeniul asistenței persoanelor hipoacuzice cu suportul interpreților 

specializați în limbaj mimico-gestual, despre fenomenul TFU, consecinţele acestuia şi drepturile 

lor la asistenţă şi protecţie. 
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IV. PEDEPSIRE 

      

  4.1. Urmărirea penală şi judecarea cauzelor  

 

În domeniul pedepsirii traficanţilor de persoane, în special referindu-ne la urmărirea 

penală, s-a constatat că în anul 2017 au fost înregistrate în total pe ţară - 163 infracţiuni ce se 

referă la categoria TFU, dintre care:  

- Trafic de ființe umane – 122 infracțiuni, 

- Trafic de copii – 41 infracțiuni. 

 

 

 

 

Diagrama nr. 4 

Cauze penale înregistrate în anul 2017 comparativ cu anul 2016 

 
 

Analizând activitatea de depistare a infracțiunilor ce se referă la fenomenul TFU pentru 

perioada anului 2017, se constată o dinamică constantă a numărului de cazuri de TFU (art.165 

din Codul penal) în raport cu perioada analogică a anului 2016. Totodată, se atestă o creștere cu 

46% a cazurilor de trafic de copii (art.206 din Codul penal) identificate în perioada de raport față 

de perioada analogică a anului 2016. 

Cu referire la infracțiunile asimilate celor de trafic de persoane, s-a constatat interesul 

sporit al organelor de drept de a combate fenomenul de exploatare prin muncă forțată a 

persoanelor. Astfel, au fost depistate mai multe cazuri de săvârșire a infracțiunii prevăzute de 

art.168 din Codul penal (munca forțată), creșterea indicilor fiind de 46%. Concomitent, în 

perioada de referință au fost înregistrate cu 23% mai puține cazuri de proxenetism (art.220 din 

Codul penal). 

În decursul anului 2017 urmărirea penală a fost finalizată pe 197 cauze penale
1
 din 

cele atribuite la categoria trafic de ființe umane, infracțiuni asimilate sau conexe acestora. Din 

acestea, 143 cauze penale au fost expediate cu rechizitoriu în instanţele de judecată pentru 

examinare în fond, pe 17 cauze penale urmărirea penală a fost încetată, iar 37 cauze penale au 

fost clasate. 

Trebuie de remarcat că din numărul total de cauze în care a fost terminată urmărirea 

penală în perioada de raport (197 cauze penale), 67 cauze penale se atribuie la categoria celor în 

care urmărirea penală a fost pornită în anul 2017. Din acestea 53 cauze penale s-au finalizat cu 

soluția de trimitere în judecată pentru examinare în fond, iar pe 14 cauze penale a fost dispusă 

încetarea sau clasarea urmăririi penale. 

În perioada de raport, au fost terminate cu rechizitoriu şi expediate în instanţele de 

judecată pentru examinare în fond 85 cauze penale, dintre care: 

- 65 cauze penale se referă la infracţiunea de trafic de fiinţe umane, 

- 20 cauze penale se referă la infracţiunea de trafic de copii. 

                                                 
1
 Conform datelor colectate în temeiul Ordinului Procurorului General nr.44/15 din 24.11.2016 
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Diagrama nr. 5 

Numărul cauzelor penale expediate în instanța de judecată 

 
Referitor la cauzele penale pe categoria de infracțiuni prevăzute de art.206 din Codul 

penal, în anul 2016 au fost remise cu rechizitoriu în instanțele de judecată 11 cauze penale 

(pornite în perioada de raport), dar în anul 2017 au fost remise 20 cauze penale (inclusiv și 

pornite anterior anului raportat). 

Astfel, la ambele categorii de infracţiuni a fost atestată o creștere semnificativă a 

urmăririlor penale finalizate, or, raportându-le la numărul cauzelor penale pornite se constată că 

fiecare a doua cauză penală este remisă cu rechizitoriu în instanța de judecată. 

Indicatorul descris supra reprezintă unul din criteriile de performanţă a 

procurorilor, deoarece numărul cauzelor penale transmise cu rechizitoriu în instanța de 

judecată depinde în mare parte de activitatea procurorilor și a organului de urmărire 

penală. 

 Cu referire la mijloacele utilizate de către procurori la efectuarea urmăririi penale pe 

cazurile de TFU, infracțiuni conexe sau asimilate acestora, s-a constatat că în anul 2017 

procurorii nu s-au limitat doar la audierea victimelor și a martorilor. Astfel, în baza demersurilor 

procurorilor,  judecătorul de instrucție în 368 cazuri a autorizat acțiuni de urmărire penală și 

măsuri speciale de investigații, din ele:  

 

Acțiunea de urmărire penală / măsura specială de investigație Demersuri 

înaintate 

Percheziții 125 

Colectarea informației de la furnizorii de serviciu de comunicații electronice 35 

Interceptarea și înregistrarea comunicărilor  166 

Urmărirea vizuală cu interceptarea convorbirilor și înregistrarea de imagini 13 

Monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația 

financiară 
5 

Cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură 

supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat  
4 

Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură 

înregistrarea 
1 

Documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și 

localizarea și urmărirea prin sistem de poziționare globală GPS 
6 

Altele  13 

Total  368 

 

Totodată, în limita competenței, în 27 cazuri a fost autorizată de către procurori 

efectuarea măsurilor speciale de investigații, care includ: urmărirea vizuală, investigarea sub 

acoperire și identificarea abonatului.  

Fiind analizată  practica judiciară pentru anul 2017 cu privire la infracţiunile de TFU și 

trafic de copii, a fost constată următoarea stare de fapt: 
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În perioada de referinţă instanţele de judecată au pronunțat în total 41 de sentințe pe 

cazurile din categoria TFU, în privinţa a 59 inculpaţi
2
, dintre care:  

-  25 sentințe privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 31 inculpaţi; 

-  16 sentințe privind traficul de copii în privinţa 28 inculpați
3
; 

Din numărul total de sentințe pronunțate, 34 sunt de condamnare în privința a  48 

persoane, inclusiv: 

-  21 sentințe privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 26 inculpaţi; 

-  13 sentințe privind traficul de copii în privinţa a 22 inculpaţi
 4

; 

 

Referindu-ne la categoriile de pedepse aplicate de către instanţele de judecată, se poate 

constata că din cele 48 de persoane fizice în privinţa cărora au fost pronunţate sentinţe de 

condamnare, pedeapsa închisorii a fost aplicată faţă de 46 persoane. Dintre acestea, pentru 

comiterea TFU – 25 persoane,  traficului de copii – 21 persoane.  

 Totodată, faţă 1 persoană pentru comiterea TFU a fost aplicată pedeapsa închisorii cu 

suspendarea condiţionată a executării pedepsei.   

În rezultatul analizei practicii judiciare, s-a constatat că judecătorii instanțelor de fond au 

recalificat în 5 cazuri acțiunile inculpaților de la art.165 din Codul penal (Trafic de ființe umane) 

la art.220 din Codul penal (Proxenetism). Dintre aceastea, 4 sentințe au fost contestate de către 

procurori ca fiind ilegale.  

Analizând sentințele adoptate pe cauzele de TFU și trafic de copii se remarcă 

următoarele: 

- după criteriul de gen - din cele 26 persoane condamnate pentru comiterea infracțiunii 

prevăzute de art. 165 din Codul penal - 13 sunt bărbați, 13 sunt femei, din cele 21 persoane 

condamnate pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.206 din Codul penal - 10 bărbați și 11 

femei; 

- după scopul exploatării - în scop de exploatare sexuală au fost condamnate 13 persoane 

pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.165 din Codul penal și 20 persoane pentru 

comiterea infracțiunii prevăzute de art.206 din Codul penal; în scop de exploatare prin muncă au 

fost condamnate 5 persoane pe art.165 din Codul penal și 1 (una) persoană pe art.206 din Codul 

penal; în scop de exploatare prin cerșit au fost condamnate 7 persoane pe art.165 din Codul 

penal. 

Cu referire la pedepsele aplicate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.165 din 

Codul penal și art.206 din Codul penal, s-a constatat că tuturor inculpaților condamnați le-a fost 

aplicată pedeapsa cu închisoare de la 4 ani și 10 luni pînă la 25 ani privațiune de libertate. 

În  ceea ce privește aspectul de criminalitate organizată, în perioada de referință instanțele 

de judecată au pronunțat 6 sentințe, care se referă la condamnarea membrilor grupurilor 

criminale organizate. Dintre acestea, 2 sentințe se referă la infracțiunea prevăzută de art.165 

alin.(3) lit.a) din Codul penal (trafic de ființe umane) și 3 sentințe se referă la infracțiunea 

prevăzută de art.206 alin.(3) lit.d) din Codul penal (trafic de copii). Prin sentințele menționate 

traficanților le-au fost aplicate pedeapse cu închisoarea pe termen cuprins între 12 - 25 ani.  

În vederea asigurării continuității investigațiilor financiare paralele, concomitent cu 

aplicarea pedepsei inculpaților, în perioada de raport, instanțele de judecată au dispus și 

confiscarea în condițiile art.106 și art.106
1
 din Codul penal a  bunurilor rezultate din infracțiuni 

sau folosite la comiterea infracțiunilor din categoria traficului de persoane. Astfel, pe 8 cauze 

penale a fost dispusă confiscarea specială a următoarelor bunuri: bani în valoare de 100.300 lei; 

2 automobile, cite ½ din 2 apartamente, o casă de locuit din mun.Chişinău (prin decizia Curții de 

                                                 
2
 Conform datelor colectate în temeiul Ordinului Procurorului General nr.44/15 din 24.11.2016 

3
 Prin aceiași sentință de condamnare a altor persoane pentru comiterea Traficului de copii (art. 206 Cod penal), un 

inculpat  a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane 

care este victimă a traficului de fiinţe umane (art. 165
1
 Cod penal). 

4
 Prin aceiași sentință de condamnare a altor persoane pentru comiterea Traficului de copii (art. 206 Cod penal), un 

inculpat a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane 

care este victimă a traficului de fiinţe umane (art. 165
1
 Cod penal). 
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Apel fiind amis apelul procurorului inclusiv și referitor la confiscarea bunului imobil), 13 

calculatoare, 9 telefoane mobile, 3 camere veb, 1(un) aparat foto, un hard disk portabil. 

Totodată, urmează a se menționa că la solicitarea procurorilor instanțele de judecată prin 

sentințe au dispus încasarea de la inculpați și a cheltuielilor judiciare, valoarea totală a cărora a 

constituit 132.493 lei. 
 

Tabelul nr. 5 

                                                     Statistica de aplicare a prevederilor Codului Penal, Trafic de ființe 

umane/Trafic de copii (art.165/art.206 CP) 

Anul 

Cauze 

penale 

înregistrate 

Cauze 

penale 

expediate în 

judecată 

Inculpaţi 

(traficanţi) în 

privinţa 

cărora a fost 

pronunţată 

sentinţa 

Persoane 

condamnate 

la închisoare 

Persoane 

condamnate la 

închisoare 

 cu suspendarea 

condiţionată a 

pedepsei 

Numărul 

victimelor 

conform 

CCTP 

2010 142/23 45/10 48/5 27/4 11/1 - 

2011 111/24 45/14 35/2 7/1 11/1 131 

2012 151/20 60/5 21/10 13/9 8/1 266/24 

2013 135/20 43/8 27/12 20/4 1/0 233/29 

2014 151/24 42/7 34/9 28/9 6/0 238/26 

2015 151/38 52/24 29/10 27/9 0/0 242/68 

2016 123/28 22/11 48/8 39/8 1/0 197/35 

2017 122/41 65/20 31/28 25/21 1/0 201/48 

 

4.2. Protecţia victimelor şi a martorilor în procesul penal  

Ținînd cont de importanța respectării drepturilor victimei TFU, de acordare a asistenței și 

protecției acestor categorii de persoane, pe parcursul anului 2017 de către organele Procuraturii 

au fost efectuate următoarele acțiuni cu caracter general: 

În scopul asigurării calităţii şi eficienţei activităţii, prin indicaţia Procurorului General 

din 04 mai 2017, corpului de procurori li s-a solicitat studierea minuțioasă a prevederilor Legii 

nr.137 din 29.07.2016, pentru aplicarea corectă şi uniformă a acestora.  Astfel, cu prevederile 

legii respective a fost familiarizat corpul de procurori - 692 la număr.  

În afară de aceasta, de către Procuratura Generală a fost elaborată  Instrucțiunea cu 

caracter general cu privire la modul de informare a victimelor despre serviciile de suport de 

care pot beneficia, care, la 12.10.2017, a fost expediată procurorilor-șefi și conducătorilor 

organelor de urmărire penală pentru punerea în aplicare. 

În același context, de către Procuratura Generală a fost elaborat un set de informații utile 

pentru victimele TFU cu privire la drepturile și garanțiile de care beneficiază, care în luna 

noiembrie a anului 2017 a fost plasat pe pagina web a Procuraturii la directoriul „Noutăți”. 

În scopul eficientizării activității de prevenire și combatere a infracțiunilor privind TFU, 

traficul de copii și altor infracțiuni asimilate sau conexe acestora, prin dezvoltarea mecanismelor 

de sesizare a procurorilor cu privire la aceste infracțiuni, din prima sursă, ținând cont de 

prevederile art.27 alin.(2) a Convenției Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de 

ființe umane, prin ordinul Procurorului General nr.56/15 din 08 decembrie 2017  a fost instituită 

în cadrul Procuraturii „Linia Verde Antitrafic” la numărul de telefon mobil (+373)69999021 și 

email-ul antitrafic@procuratura.md. 

Cît privește acțiunile în cadrul procedurilor penale întreprinse de procurori în vederea 

acordării asistenței și protecției victimelor TFU s-au constatat următoarele: 

mailto:antitrafic@procuratura.md


24 

 

Pe parcursul anului 2017, în vederea excluderii revictivimizării victimelor TFU și 

traficului de copii, în baza demersurilor înaintate de către procurori au fost audiate în condiții 

speciale 25 victime. Dintre acestea – 21 victime au fost audiate în condițiile art.109 alin.(3) din 

Codul de procedură penală, 4 - au fost audiate de către judecătorul de instrucţie în spaţii special 

amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audio/video, prin intermediul unui intervievator, în 

temeiul art. 110
1
 din Codul de procedură penală.  

Totodată, ca rezultat al explicării victimelor TFU a drepturilor procedurale - 21 victime 

au beneficiat de asistență juridică.  

De asemenea, 15 copii victime-martori, a exploatării sexuale şi abuzului sexual au fost 

intervievate de către un psiholog special pregătit al CI “La Strada” în camera de intervievare 

special echipată pentru audierea copiilor în mod prietenos. La solicitarea organelor de drept, 

specialiștii CI “La Strada” au elaborat 17 raporturi de evaluare psihologică pentru copii 

victime-martori. 

În vederea asigurării securităţii victimelor TFU a căror viaţă, integritate corporală, 

libertate ori proprietate sînt ameninţate ca urmare a faptului că deţin date pe care au acceptat să 

le furnizeze organelor judiciare şi care constituie probe concludente cu privire la săvîrşirea 

infracțiunii de TFU, într-un caz, prin ordonanța procurorului au fost aplicate măsuri de protecție 

a victimei. 

Ca măsură specială de protecție, în acord cu legislația națională si internațională în 

materie, este implementată asigurarea informării victimei, dar și a potențialelor victime cu 

privire la drepturile lor în asemenea situații. Au fost atenționați procurorii asupra asigurării 

explicării dreptului victimelor de a beneficia de dreptul la protecție (art.58 alin.(5) din Codul de 

procedură penală). În perioada de raport organele de drept au referit 103 victime ale TFU (adulte 

și copii) către instituţiile cu atribuţii de acordare a asistenţei sociale și juridice.  

Totodată, 2 persoane au fost absolvite de răspundere penală în temeiul prevederilor 

art.165 alin.(4) din Codul penal, deoarece s-a constatat că a săvârșit fapta fiind victimă a TFU. 

În afară de aceasta, a fost sporită reacția organelor de drept la toate cazurile de declarare 

de către victimele/martorii TFU a cazurilor de intimidare în scop de schimbare a declarațiilor. În 

acest sens, în perioada de raport au fost inițiate 8 procese penale în baza art.314 din Codul penal 

- „determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase” (privind cazurile de trafic de ființe 

umane și trafic de copii), dintre care în rezultatul verificărilor au fost pornite 6 cauze penale. 

 

4.3. Recuperarea prejudiciului cauzat victimelor TFU 

Pe parcursul anului 2017, în 9 cauze penale instanțele de judecată au admis acțiunile 

civile a părților vătămate în valoare totală de 365.792 lei.  

Cît privește practica judiciară pe acest segment, se relevă faptul că în majoritatea 

cazurilor victimele nu înaintează acțiuni civile. Aceasta se datorează inclusiv și faptului coruperii 

victimelor de către traficanți și, ca rezultat, renunțarea lor la participare în procesul judiciar. De 

asemenea, victimele nu în toate cazurile se autoidentifică ca fiind prejudiciate prin acțiunile de 

trafic, motiv pentru care nu doresc continuitatea procesului judiciar sub aspect civil.  

Ca rezultat al explicării victimelor TFU a drepturilor procedurale, acestea au înaintat 59 

de acţiuni civile în valoare de 3.556.622 lei MDL, 101.600 Euro, 6000 dolari SUA,  şi 14.000 

ruble ruseşti. 

 

Sancţionarea persoanelor juridice 

      Pe parcursul anul 2017, de către organele competente au fost suspendate și retrase 

licențe de activitate pentru mai mulți agenți economici: 

- 3 licențe suspendate în temeiul: art. 17 alin. (1), (2), şi (3) ale Legii nr. 235 din 20.07.2006, 

art. 10 alin. (1), (4), art. 12
4
 alin. (4) lit. a) ale Legii nr. 160 din 22.07.2011, art. 18 alin.(1) lit. b) al 

Legii nr. 180- din 10.07.2008); 

-4 licenţe retrase în temeiul: art. 17 alin.  (3) al Legii nr. 235 din 20.07.2006, art. 7 alin. (2) lit. 

a), art. 21 alin. (2) lit. e) al Legii nr. 451 din 30.07.2001); 
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V. PARTENERIAT  

 

5.1. Parteneriat național 

 

Dezvoltarea  parteneriatului național şi fortificării interacţiunii între diferite instituţii cu 

atribuţii în domeniul prevenirii, combaterii TFU și parteneri de dezvoltare rămâne a fi o 

prioritate. În decursul anului 2017 au partenerii de dezvoltare (Misiunea OSCE și OIM în 

Moldova, CI “La Strada”, CNPAC, ICMPD, UNHCR) au continuat să acorde suportul lor în 

instruirea specialiștilor în domeniu, informarea publicului larg despre riscurile și consecințele 

TFU prin elaborarea și distribuirea materialelor informative și publicarea/editarea acestora.  

În 2017 CNPAC a editat următoarele publicații: 

 Ghidul ”Evaluarea și elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de 

violență, neglijare, exploatare sau trafic al copilului” – suport metodologic pentru psihologii din 

cadrul instituțiilor care prestează servicii de evaluare a copiilor victime, elaborat în baza 

experienței CNPAC de prestare a acestui tip de serviciu. Metodologia poate fi accesată la 

următorul link: http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/publicatii/Metodologia_EvRapPsi.pdf 

 Ghidul  pentru părinți ”Educație fără violență”, publicație ce oferă recomandări  părinților 

privind educația nonviolentă a copiilor de diferite vârste:  

http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/educatie_fara_violenta_2016.pdf; 

 Broșura ”Cum să recunosc un abuz” - pentru copii de cl. I-IV: 

http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/Cartea_Copii.pdf; 

 Broșura ”Cum să recunosc un abuz” – pentru adolescenții din cl. V-XII:   

http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/publicatii/BROSURA%20ADOLESCENT.pdf; 

 
De asemenea, pentru a facilita și consolida schimbul de informații dintre autoritățile 

publice locale și ONG-urile locale, în perioada 03 – 31.10.17 Secretariatul permanent al CN 

CTFU în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova a organizat 5 ateliere regionale, care a 

antrenat 162 de specialiști din 34 de raioane. Invitați au fost specialiștii cu competențe în 

domeniu - preşedinții și secretarii CT, coordonatorii echipelor multidisciplinare teritoriale, 

procurorii specializați, polițiștii, specialiștii din domeniul sănătăţii publice și reprezentanţii 

ONG-urilor locale.   Atelierele regionale au avut drept obiectiv diseminarea bunelor practici 

preluate în cadrul vizitei de studiu realizate în județul Alba Iulia, România, în luna mai 2017, la 

care au participat preşedinţii CT din 9 raioane ale republicii. În cadrul întrunirilor desfășurate în 

teritoriu au fost prezentate diverse informații tematice, identificate necesităţile și problemele cu 

care se confruntă APL, precum și au fost diseminate materiale informative. 

Pe parcursul anului 2017 a fost inițiat procesul de revizuire şi modificare a 

Memorandumului de colaborare semnat în anul 2008 dintre autorităţile publice centrale, 

societatea civilă/organizaţiile internaţionale”. La 27.12.2017, a fost organizată o ședință cu 

reprezentanții instituțiilor vizate și parteneri de dezvoltare în cadrul căreia au fost discutate 

opiniile și propunerile față de document, instituțiile care urmează suplimentar să fie incluse ca 

membre al acestuia. Activitatea va continua în anul 2018.  

 

5.2.  Operaţiuni şi cooperare juridică internaţională 

La compartimentul cooperare internațională în cadrul urmăriri penale, în perioada de 

referință, procurorii acționând în conformitate cu standardele stabilite la art. 32 al Convenției 

Consiliului Europei privind măsurile contra TFU, pe parcursul anului 2017, de către Procuratura 

Generală a Republicii Moldova au fost înaintate 18 cereri de asistență juridică internațională 

(România -1, Ucraina -1, Cehia -1, Federaţia Rusă -15), în legătură cu investigarea cauzelor de 

trafic de fiinţe umane, dintre care 6 au fost executate, iar 12 sunt în curs de executare. La fel, a 

fost înaintată o cerere de comisie rogatorie organelor competente ale Ucrainei, în legătură cu 

investigarea cauzelor de trafic de copii, care a fost executată.                       

http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/publicatii/Metodologia_EvRapPsi.pdf
http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/educatie_fara_violenta_2016.pdf
http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/Cartea_Copii.pdf
http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/PDF/publicatii/BROSURA%20ADOLESCENT.pdf
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Totodată, de către Procuratura Generală a Republicii Moldova a fost recepţionată o cerere 

de comisie rogatorie de la organele comptenete ale Federaţiei Ruse, în legătură cu investigarea 

cauzelor de TFU, care a fost executată, careva cereri de comisie rogatorie în legătură cu 

investigarea cauzelor de trafic de copii nu au fost recepţionate. 

În afară de aceasta, în perioada de raport au fost înaintate 10 demersuri de extrădare a 

persoanelor învinuite de comiterea traficului de fiinţe umane (Ucraina -1, Polonia -1, Italia -1, 

Federaţia Rusă -2, Georgia -2, Turcia -2, Republica Elenă -1), dintre care 7 au fost admise, iar 3 

sunt în proces de examinare. În aceiași perioada au fost înaintate 2 demersuri de extrădare a 

persoanelor învinuite de comiterea traficului de copii (Federaţia Rusă -1, Georgia -1), dintre care 

unul a fost admis şi unul este în proces de examinare. Careva demersuri de extrădare iniţiate de 

alte state în legătură cu investigarea cauzelor de TFU şi trafic de copii nu au parvenit.  

În perioada anului 2017, CCTP a cooperat cu: 

 cu organele de drept din Grecia în vederea reținerii a 6 complici implicați în 

exploatarea sexual-comercială a mai multor persoane de gen feminin, originare din R. Moldova, 

cărora le-au organizat transportarea în or. Atena, Grecia, impunîndu-le să presteze servicii 

sexuale contra plată. În cadrul operaţiunii şi percheziţiilor efectuate, au fost eliberate din robia 

sexuală 7 tinere din Republica Moldova, cărora li sa oferit asistenţă şi protecţie.  

 cu organele de drept din Germania (ofițerul de legătură a Ambasadei Germaniei la 

București) în vederea identificării suspecților implicați în exploatarea sexual comercială a două 

persoane de gen feminin, originare din Republica Moldova, care prin înșălăciune au fost 

transportate în Elveția, unde au fost exploatate sexual 2-3 săptămîni, după care au fost 

transportate în Germania cu același scop. La moment cazul dat este în fază de documentare, s-a 

solicitat crearea echipei comune de documentare. 

 cu organele de drept din România/Iași în vederea documentării unui grup criminal, ce 

comit infracțiuni legate de TFU și proxenetism în scop de exploatare sexuală a cetățenelor 

Republicii Moldova în România, Suedia, Danemarca și Norvegia. Gruparea criminală formată 

din cetățeni ai Republicii Moldova și România, prin intermediul rețelelor de socializare 

racolează, îndeamnă și determină persoane de gen femenin la practicarea prostituției comerciale 

în or. București, România. La moment cazul dat este în fază de documentare. 

 cu organele de drept din Turcia în vederea creării echipelor comune de investigații cu 

scopul documentării unui grup criminal, ce comit infracțiuni legate de TFU, trafic de organe, 

țesuturi și celule umane în Cipru, Turcia. Membrii acestei grupări, cetățeni ai Republicii 

Moldova și Turciei, recrutează și transportă în regiunea Cipru de Nord tinere din Republica 

Moldova, cu scopul prelevării celulelor umane și anume ovulelor. La această etapă gruparea 

respectivă este în proces de documentare.  

 cu organele de drept din România/Iași în vederea efectuării schimbului de informații, 

privind documentarea uni grup criminal format din cetățeni ai Republica Moldova, care sub 

pretextul paravanelor saloanelor de masaj din România, recrutează tinere din Republica 

Moldova, inclusiv minore care sunt determinate la prestarea serviciilor sexual-comerciale. La 

moment gruparea este în fază de documentare.  

 cu organele de drept din Spania în vederea salvării din situație de trafic cu ulterioara 

repatriere în Republica Moldova a unei persoane de gen feminine. Astfel, două persoane, dintre 

care un cetățean al Republicii Moldova și un cetățean al României împreună cu alte persoane 

necunoscute, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale prin înșelăciune, au recrutat mai 

multe tinere din Republica Moldova cu intenția de a le organiza deplasarea în timpul apropiat în 

Spania. La moment cazul dat se află în faza de documentare.  

 cu organele de drept din F. Rusă în vederea salvării din situație de trafic cu ulterioara 

repatriere în Republica Moldova a 7 persoane. Astfel, un cetățean al Republica Moldova 

împreună cu alte persoane necunoscute, urmărind scopul exploatării comerciale prin muncă, prin 

înșelăciune, sub pretextul angajării la un loc de muncă în domeniul agriculturii cu un salariu 

avantajos, a recrutat şi transportat în Federaţia Rusă 7 persoane, cetățeni ai Republicii Moldova. 

La moment cazul dat se află în faza de documentare. 
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 cu organele de drept din Israel în vederea identificării și atragere la răspundere penală 

a membrilor grupului criminal specializat în organizarea migrației ilegale a cetățenilor Republicii 

Moldova în scopul exploatării prin muncă, care acționează de pe teritoriul statului Israel. La 

moment cazul dat se află în faza de documentare. 

 cu organele de drept din Germania în vederea identificării traficanților (cetățeni 

Germani), implicați în comiterea unui caz de trafic de copii în scop de prelevare de organe. La 

moment cazul dat se află în faza de documentare. 

 

 

VI. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

 

Concluzii  

- se atestă o creștere cu 46% a cazurilor penale înregistrate pe infracțiunea de trafic de 

copii (art.206 din Codul penal) identificate în perioada de raport față de perioada 

analogică a anului precedent, ceea ce se datorează intensificării activității organelor de 

drept și identificării proactive a cazurilor menționate, 

- a fost atestată o creștere semnificativă a urmăririlor penale finalizate pe articolele 165 și 

206 Cod penal, or, raportându-le la numărul cauzelor penale pornite se constată că fiecare 

a doua cauză penală este remisă cu rechizitoriu în instanța de judecată, 

- au fost realizate acțiuni importante în vederea implementării prevederilor din Legea nr. 

137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor în vederea acordării 

compensației financiare din partea statului pentru victimele infracțiunilor, prin aprobarea 

Regulamentului Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către 

stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune,  

- se atestă o creștere a numărului de victime ale traficului de copii exploatate în interiorul 

țării, urmare a implicării efective a organelor de drept la identificarea victimelor traficului 

de copii, cu precădere a celor exploatați pe teritoriul Republicii Moldova, 

- instituționalizarea Unității naționale de coordonare a sistemului de asistență și protecție a 

victimelor și potențialelor victime ale TFU, va asigura o activitate constantă a acesteia, 

fără a depinde de sursele externe, 

- se atestă în continuare activitate insuficientă a CT şi capacităţi de colaborare reduse ale 

acestora cu ONG-urile locale,  

- lipsește mecanismul formal în baza căruia este stabilit statutul de prezumată victimă a 

TFU 

- lipsa instruirilor specializate a echipelor de bord a transportului avia, feroviar și auto 

internaţional, privind prevenirea fenomenului TFU, 

- angajatorii din sectorul agricol și zootehnic nu sunt informați suficient în vederea sporirii 

cunoștințelor asupra angajării legale și evitării exploatării prin muncă, 

- pe parcursul anului a fost realizată instruirea mediatorilor comunitari, privind subiectul 

TFU, 

- pe parcursul ultimei perioade se atestă noi forme de exploatare, care nu sunt criminalizate 

de legislația în vigoare,     

- se constată lipsa serviciilor pentru bărbați victime ai TFU, 

- nu sunt incluse module de informare a persoanelor în cautarea unui loc de muncă despre 

prevenirea TFU, 

- au fost realizate modificări în cadrul legal de documentare a persoanelor vulnerabile, dar 

mai sunt dificultăți în eliberarea actelor de stare civilă. 
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Recomandări 

 

- instruirea personalului specializat din domeniul transportului aerian, rutier, feroviar și 

naval internațional în vederea prevenirii TFU; 

- informarea specialiștilor din domeniul asistenței persoanelor hipoacuzice cu suportul 

interpreților specializați în limbaj mimico-gestual, despre fenomenul TFU, consecinţele 

acestuia şi drepturile lor la asistenţă şi protecţie; 

- desfășurarea instruirilor pentru mediatorii comunitari; 

- informarea/instruirea angajatorilor din sectorul agricol, zootehnie și construcții despre 

necesitatea respectării procedurii legale de angajare și evitarea situațiilor de exploatare 

prin muncă cu scop de prevenire a  TFU; 

- implementarea de către instituțiile abilitate a prevederilor  Legii  cu privire la reabilitarea 

victimelor infracţiunilor nr. 137 din 29.07.2016, publicată în Monitorul Oficial nr.293-

305/618 din 09.09.2016; 

- modificarea și completarea Codului penal pentru criminalizarea noilor forme de 

exploatare; 

- extinderea experienței procurorilor pe cauzele în care s-au intentat acțiuni civile și s-a 

dispus încasarea prejudiciului de la traficanți și în activitatea altor procurori, care în 

special trebuie să informeze explicit partea vătămată despre dreptul de a solicita 

recuperarea prejudiciului de la inculpat; 

- consolidarea unui mecanism național de coordonare și referire a victimelor infracțiunii, 

inclusiv victimelor TFU; 

- consolidarea capacităților CT de a planifica resurse financiare pentru realizarea 

activităților de prevenire și combatere a TFU și colaborarea cu ONG-urile; 

- identificarea și definirea mecanismului de acordare a statutului pentru prezumata victimă 

a TFU cu scop de a asigura accesul acestora la serviciile asigurate de stat; 

- dezvoltarea serviciilor specializate pentru bărbați victime ai TFU; 

-  includerea modulului despre prevenirea TFU în programul de informare a persoanelor în 

cautarea unui loc de muncă;  

- completarea alin. (2), art. 18 din Legea nr. 100 din 26.04.2001 ”privind actele de stare 

civilă” (includerea organelor de asistență socială și/sau altor instituții (după caz, 

Centrele de plasament de asistență și protecție) la categoria autorităților cărora, 

organele de stare civilă, oficiile stare civilă le prezintă informaţii referitoare la 

înregistrarea actelor de stare civilă, copii sau extrase de pe acestea).  

 

 

 


